
 

 

Openbaar:  
 
STUKKEN TER DOORGELEIDING NAAR DE GEMEENTERAAD  
 
Ter kennisname:  

22.100 Inzet specifieke uitkering energie-armoede (SPUK)  Vlieland en Terschelling 
 Samenvatting:  

Energiearmoede is een groeiend probleem en treft ook veel huishoudens uit de 
gemeenten in NW-Fryslân. Als gevolg van de stijgende energieprijzen heeft het 
kabinet maatregelen afgekondigd. Het kabinet stelt 150 miljoen beschikbaar om 
kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of slecht geïsoleerde 
woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. De gemeenten 
Harlingen, Waadhoeke, Vlieland en Terschelling hebben een gezamenlijk plan van 
aanpak gemaakt voor de besteding van deze extra middelen. De capaciteit van de 
energiecoaches zal uitgebreid worden en ook de mogelijkheden die wij inwoners 
kunnen bieden om een besparing te realiseren worden uitgebreid. Daarnaast krijgen 
zij de mogelijkheid om meer outreachend te werken en juist die huishoudens te 
benaderen die vallen onder de doelgroep. Door in te stemmen met dit plan van 
aanpak, kan gestart worden met de ondersteuning aan kwetsbare huishoudens. 

 Besluit: 
1. De Specifieke uitkering ‘middelen aanpak energiearmoede’ in te zetten op de wijze 

zoals in bijgevoegd plan van aanpak is omschreven, waarbij de volgende 
uitgangspunten gelden: 

a) intensiveren bestaande vormen van ondersteuning (inzet  extra energiecoach en 
extra energiebesparende maatregelen  
b)  nieuwe maatregelen inzetten, zoals CV-tuning en de witgoedwissel 
2. De ondersteuning te richten op huishoudens die een inkomen hebben, behorend 

bij de 25% van de laagste inkomens en die tegelijkertijd een gasverbruik hebben 
die in de hoogste 50% van het gasverbruik valt. We richten ons actief op wijken 
waar relatief veel inwoners wonen met een laag inkomen en hoge energiequote 
vallen.  

3. Geen inkomens- en vermogenstoets uit te voeren 
4. De kosten voor de uitvoering van het plan te dekken uit de reeds verkregen 

Specifieke Uitkering Middelen Aanpak Energiearmoede (zie onderdeel financiën.  
 

22.105 Verantwoordingsrapportage 2021  BAG, BGT en BRO Terschelling 
 Samenvatting:  

De gemeente moet elk jaar een zelfevaluatie doen over het beheer van de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het college stelt de 
uitkomsten vast en stuurt deze naar de toezichthouder, het ministerie van BZK en ter 
kennisname naar de gemeenteraad. 

 Besluit: 
1. Tot vaststelling van de verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO van de 

gemeente Terschelling over de periode 2021. 
2. De vastgestelde verantwoordingsrapportage aan te bieden aan het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door ze te uploaden in de ENSIA-tool. 
3. De vastgestelde verantwoordingsrapportage ter kennisname aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 
 

Besluitenlijst 
College van B&W  

Datum: 24-05-2022 
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22.106 Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ 
 Samenvatting:  

De gemeente moet verantwoording afleggen over onder meer de basisregistratie 
WOZ.  
Het college stelt de uitkomsten vast en stuurt deze naar de toezichthouder, het 
ministerie van BZK en ter kennisname naar de gemeenteraad.  

 Besluit: 
1. tot vaststelling van  de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ inzake 
informatiebeveiliging en informatie architectuur WOZ 2021 
2. De vastgestelde verantwoordingsrapportage aan te bieden aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door ze te uploaden in de ENSIA-tool. 
3. De vastgestelde verantwoordingsrapportage ter kennisname aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

 
22.107 Jaarverantwoording kinderopvang Terschelling 2021 
 Samenvatting:  

De gemeente is verantwoordelijk voor kwaliteit van kinderopvang. De kwaliteit van 
kinderopvang en gastouders wordt jaarlijks onderzocht.  De inspectie van 2021 geeft 
over het algemeen een positief beeld. Het college informeert de Inspectie en de 
gemeenteraad. 

 Besluit: 
1. In te stemmen met de jaarverantwoording Kinderopvang Terschelling 2021 en deze 
in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs vóór 1 juli 2022. 
2. De jaarverantwoording Kinderopvang Terschelling 2021 ter kennisname aan te 
bieden aan de gemeenteraad. 

 
Ter besluitvorming:  
 

22.101 Vaststellen begraafplaatsen verordening en begraafplaatsen notitie 

 Samenvatting:  
Van 1 oktober tot 12 november 2020 heeft de Verordening begraafplaatsen 
gemeente Terschelling  en de Beleids- en beheersvisie gemeentelijke begraafplaats 
gelegen aan de Schoolstraat te West-Terschelling voor inspraak ter inzage gelegen. 
De zienswijzen zijn nu verwerkt in een reactienota.  Het college legt de Verordening 
begraafplaatsen gemeente Terschelling en de Beleids- en beheersvisie gemeentelijke 
begraafplaats gelegen aan de Schoolstraat te West-Terschelling nu opnieuw voor aan 
de gemeenteraad met het verzoek om deze vast te stellen. 

 Besluit: 
1. in te stemmen met de ‘Reactienota op de ingediende zienswijzen op de Beleids- 

en beheersvisie gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Schoolstraat te 
West-Terschelling  

2. De raad voor te stellen de Verordening begraafplaatsen gemeente Terschelling 
2022 vast te stellen 

3. De raad voor te stellen de Beleids- en beheersvisie gemeentelijke 
begraafplaats gelegen aan de Schoolstraat te West-Terschelling met 
inachtneming van de reactienota zienswijzen gewijzigd vast te stellen. 

 
22.103 Schuilgelegenheid voor landbouwhuisdieren bij hobbyboeren 
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 Samenvatting:  
Op 15 september 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een definitieve 
Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven om met een 
omgevingsvergunning af te mogen wijken van het bestemmingsplan voor initiatieven 
die passen binnen de beleidsregels hobbymatig houden van dieren. Het college heeft 
vervolgens op 22 februari 2022 gewijzigde beleidsregels vastgesteld en vraagt de 
raad nu om een definitieve Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven voor 
deze beleidsregels. 

 Besluit: 
1. Een definitieve Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) aan de raad te vragen om 
met een omgevingsvergunning af te mogen wijken van het bestemmingsplan voor 
initiatieven die passen binnen de beleidsregels hobbymatig houden van dieren, 
Schuilgelegenheid voor dieren van hobbyboeren d.d. 22 februari 2022. 

 
22.104 Vaststelling Paraplubestemmingsplan standplaatsen Terschelling en Partiële 

herziening Beheersverordening Natuurgebieden (standplaatsen) 
 Samenvatting:  

Vanaf 11 februari 2022 hebben twee ruimtelijke plannen voor het vastleggen van de 
bestaande standplaatsen op Terschelling zes weken ter inzage gelegen. Tegen beide 
plannen zijn twee zienswijzen ingediend. In twee reactienota’s is een standpunt 
ingenomen met betrekking tot de zienswijzen. Het voorstel is om beide plannen op 
onderdelen aan te passen. Het college stemt in met de reactienota’s en stelt de raad 
voor om beide plannen gewijzigd vast te stellen. 

 Besluit: 
1. in te stemmen met de ‘Reactienota Paraplubestemmingsplan standplaatsen 

Terschelling’, d.d. 11 mei 2022 
2. In te stemmen met de ‘Reactienota Partiële herziening Beheersverordening 

Natuurgebieden (standplaatsen), d.d. 11 mei 2022 
3. De raad voor te stellen het Paraplubestemmingsplan standplaatsen 

Terschelling, met inachtneming van de reactienota zienswijzen, gewijzigd vast 
te stellen 

4. De raad voor te stellen de Partiële herziening Beheersverordening 
Natuurgebieden (standplaatsen), met inachtneming van de reactienota 
zienswijzen, gewijzigd vast te stellen. 

 
   


